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Odbor vnější komunikace 

středa, 5. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo a Deník N věnují titulní strany včerejší demonstraci za 

odstoupení ministryně spravedlnosti Marie Benešové a premiéra Andreje Babiše. Ministerstvo financí 

chce zdanit výhry z hazardu přesahující 100 tisíc korun, upozorňuje E15. Hospodářské noviny 

informují o rostoucích mzdách v České republice, kvůli zvyšujícím se mzdovým nákladům mnoho 

firem odkládá investice.  

Zprávy 

Mf DNES: Mzdy rostou, ale třetinu spolkne inflace. Průměrná měsíční mzda v prvním čtvrtletí letošního 

roku meziročně stoupla v nominálním vyjádření o 7,4 % na 32 466 Kč, reálný růst pak po odečtení inflace 

dosáhl v prvním kvartále 4,6 %. Nová data překonala prognózy ekonomů i České národní banky. Medián 

mezd pak v prvních třech měsících roku dosáhl 27 582 Kč. Průměrné mzdy v Praze jsou 41 450 Kč. 

LN: Vyšší mzdy už firmám dusí investice. Růst mezd v ČR začíná komplikovat život tuzemským firmám, 

podle zjištění Hospodářské komory chce své investice kvůli rostoucím mzdovým nákladům odložit 28 % 

společností. Vlivem nedostatku lidí na pracovním trhu tlak na růst mezd podle analytiků nepolevuje a 

v případě zpomalování ekonomiky by to mohlo způsobit budoucí hospodářské problémy.  

HN: Podle nové strategie se má země stát lídrem v AI. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček 

představil Novou hospodářskou strategii republiky do roku 2030. Na setkání lídrů průmyslu a exportu oznámil, 

že cílem nové koncepce je z ČR vytvořit lídra v oblasti umělé inteligence a inovací. Nová hospodářská 

strategie by podle Karla Havlíčka měla nasměrovat stát k produkci s vyšší přidanou hodnotou. 

HN: Škoda Transportation zvýšila zisk na 327 milionů. Strojírenská skupina Škoda Transportation loni 

meziročně zvýšila čistý zisk o 30 % na 327 mil. Kč. Tržby výrobce kolejových vozidel nebo trolejbusů se pak 

v porovnání s předchozím rokem zvýšily o procento na 11,78 mld. Kč. Počet vyrobených trolejbusů a 

elektrobusů firma meziročně téměř zdvojnásobila a dodala je například do Budapešti, Vilniusu nebo Žiliny. 

LN: Tři čtvrtiny Čechů nechtějí euro. Mezi českou veřejností nadále převládá odmítavý postoj k přijetí eura, 

proti společné evropské měně se staví podle posledního průzkumu CVVM 75 % lidí. Z hodnocení dopadů 

členství ČR v EU na konkrétní oblasti veřejného života nejlépe dopadly služby a zboží, nejhůře pak 

zemědělství. 
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Mf DNES: Zálohy na petky? Ohrozí to třídění, říká ministerstvo. Zálohový systém nezaručí vyšší sběr 

PET lahví, ohrozí třídění ostatních druhů odpadů a nedostatečně motivuje spotřebitele. Česká republika má 

navíc jeden z nejlepších systémů na separaci odpadu a zálohování plastových obalů by jej mohlo ohrozit, 

upozornil náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.  

Mf DNES: Po rumu zatrhla Unie i oblíbenou mandlovici. Mandlovice, kterou vyrábí rodinná firma 

v Hustopečích na jižní Moravě, musí změnit svůj název. Užívání původního jména zatrhla Státní zemědělská 

a potravinářská inspekce z důvodu novelizace evropské legislativy. Koncovku „-ice“ mohou výrobci v EU 

používat pouze pro destiláty, mezi které mandlovice nepatří. Firma musí název změnit do měsíce.  

Mf DNES: Kongres si došlápne na Google čí Facebook. Americké úřady chystají rozsáhlé vyšetřování 

největších technologických a internetových firem. Antimonopolní orgán ministerstva spravedlnosti USA se 

zaměří na to, zda společnosti Google, Facebook, Amazon a Apple nezneužívají svého dominantního 

postavení na digitálním trhu.  

 

 

 

 


